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ΜΕΡΟΣ 2
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α
ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΣ

ΜΕΡΟΣ 2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
(χωρίς τίτλο – αναφέρεται στη διαφήμιση)

Άρθρο 18
Οι φαρμακοποιοί οφείλουν να αποφεύγουν την
προσέλκυσιν πελατείας δι` ενεργειών και μέσων
αντιθέτων προς την αξιοπρέπειαν του
Φαρμακευτικού λειτουργήματος ακόμη και όταν αι
ενέργειαι και τα μέσα ταύτα δεν απαγορεύονται
ειδικώς υπό της ισχυούσης Νομοθεσίας.

Άρθρο 25
Α. Απαγορεύεται ρητώς, η δια των μέσων μαζικής
και επικοινωνίας ή με άλλο μέσο διαφήμιση των
φαρμάκων ή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων η
προβολή για την προσέλκυση πελατείας
διαφημιστικών μηνυμάτων που αντιτίθενται στους
νόμους και στις διατάξεις του παρόντος Κώδικος
Φαρμακευτικής Δεοντολογίας.

Άρθρο 19
Η διά του τύπου, του ραδιοφώνου,
κινηματογραφικών προβολών και διά παντός
ετέρου μέσου διαφήμισις, απαγορεύεται.
Εν επικεφαλίδι της εμπορικής αλληλογραφίας των
νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων επιτρέπεται
η αναγραφή μόνον του ονόματος και του
επωνύμου του φαρμακοποιού και των προς
διευκόλυνσιν των σχέσεων μετά των
προμηθευτών των ή πελατών των απαραιτήτων
στοιχείων ως είναι η Διεύθυνσις, αριθμός
τηλεφώνου, ημέρα και ώραι εργασίας κλπ.

Β. Η προβολή και διαφήμιση δραστηριοτήτων
που αναπτύσσει το φαρμακείο, με την
δημιουργία ειδικών τμημάτων και Καλλυντικών
και κυρίως διαιτητικών, ορθοπεδικών ειδών,
προϊόντων υγιεινής και υγιεινής διατροφής που
χαρακτηρίζονται γενικά παραφαρμακευτικές
δραστηριότητες και συνιστούν τομείς ιδιαίτερης
εξειδίκευσης του φαρμακοποιού δεν συνιστά
αντιδεοντολογική συμπεριφορά, εφ` όσον δεν
αναφέρεται και στις καθαρώς φαρμακευτικές
υπηρεσίες που παρέχει το φαρμακείο.
Επίσης η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών προς
το κοινό από τον ίδιο τον φαρμακοποιό, εφ’ όσον
αυτός έχει εξειδίκευση σε κάποιον τομέα της
Υγείας και η διαφήμιση της παροχής αυτών των
υπηρεσιών δεν συνιστά αντιδεοντολογική
συμπεριφορά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Αθέμιτος Ανταγωνισμός
Άρθρο 22
Οι φαρμακοποιοί οφείλουν να αποφεύγουν την
προσέλκυση πελατείας με ενέργειες και μέσα
αντίθετα στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου και
του φαρμακοποιού επιστήμονος και λειτουργού
της δημόσιας υγείας (χορήγηση δώρων ή άλλων
ανταλλαγμάτων).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’
Περί αθεμίτου ανταγωνισμού
Άρθρο 20
Απαγορεύεται αυστηρώς εις τους φαρμακοποιούς
η πώλησις φαρμάκων εις τιμάς κατωτέρας της
Κρατικής Διατιμήσεως προς προσέλκυσιν
πελατείας. Απαγορεύεται επίσης η παροχή υπό
οιανδήποτε μορφήν δώτου ή πάσης αμέσου ή
εμμέσου παραχωρήσεως ή πλεονεκτημάτων, τα
οποία δεν έχει ρητώς αναγνωρίσει ο Νόμος.
Άρθρο 21
Απαγορεύεται ιδίως η χορήγησις εις ασθενή ή
ησφαλισμένον του υποκαταστάτου ενός προϊόντος
αντί του ζητουμένου, έστω και αν το ούτω
χορηγούμενον θεωρείται έχον θεραπευτικήν αξίαν
ισοδύναμον ή ανωτέραν.
Άρθρο 22
Απαγορεύεται εις τους φαρμακοποιούς να
χορηγούν χαριστικάς αποδείξεις λήψεως
χρημάτων δι` αξίαν φαρμάκων μη χορηγηθέντων.
Οι φαρμακοποιοί οφείλουν να αρνούνται την
χορήγησιν οιουδήποτε χαριστικού πιστοποιητικού
ή βεβαιώσεως.
Άρθρο 23
Οι φαρμακοποιοί οι περιβεβλημένοι με τιμητικά
αξιώματα Διοικητικά ή Συλλογικά δεν πρέπει να

Άρθρο 23
Απαγορεύεται στον φαρμακοποιό να αντικαθιστά
με άλλα φάρμακα τα αναγραφόμενα σε ιατρική
συνταγή, ακόμη και αν τα χορηγούμενα σε
αντικατάσταση των αναγραφομένων θεωρούνται
κατά την κρίση του μεγαλύτερης και
καλύτερης θεραπευτικής αξίας χωρίς την έγκριση
του ιατρού που εξέδωσε την συνταγή.
Άρθρο 24
Γενικώς, απαγορεύεται στους φαρμακοποιούς
με φαρμακείο σε λειτουργία, στους
δικαιούχους κληρονομικών φαρμακείων και
στους υπεύθυνους φαρμακοποιούς κληρονομικών
φαρμακείων τα εξής:
α. Κάθε πώληση φαρμάκου σε τιμή κατώτερη από
την οριζομένη λιανική με τα δελτία τιμών του
Υπουργείου Εμπορίου.
β. Κάθε σύμβαση, πράξη ή συμφωνία που
αποσκοπεί σε κερδοσκοπία σε βάρος της υγείας
των ασθενών και παντός άλλου προσώπου.
γ. Κάθε διανομή ή κατανομή με άλλους του

κάμνωσι χρήσιν τούτων προς προσέλκυσιν
πελατείας.
Άρθρο 24
Απαγορεύεται η χορήγησις φαρμάκων άνευ
ιατρικής συνταγής, ως και η αντιποίησις του
ιατρικού επαγγέλματος υπό οιανδήποτε μορφήν.

ποσοστού κέρδους του φαρμακοποιού.
δ. Κάθε χορήγηση δώρων ή άλλων ωφελημάτων
σε ιατρούς, οδοντιάτρους, μαίες, νοσοκόμους ή
άλλους μεσίτες για την προσέλκυση πελατείας.
ε. Κάθε παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας του
φαρμακείου.
στ. Κάθε ανταλλαγή με χρήμα ή άλλα είδη, του
αναγραφομένου φαρμάκου σε συνταγή
ασφαλιστικού ταμείου.
ζ. Κάθε πράξη που μπορεί να προσπορίσει
στον πελάτη αθέμιτη ωφέλεια.
η. Κάθε διευκόλυνση σε οποιονδήποτε που
μετέρχεται παράνομα την φαρμακευτική επιστήμη.
θ. Κάθε συμφωνία με οιονδήποτε μετερχόμενο,
οποιοδήποτε υγειονομικό επάγγελμα
προκειμένου να καρπωθούν ωφελήματα ο
φαρμακοποιός και οι με αυτόν συμφωνούντες σε
βάρος της υγείας του ασθενούς και κάθε άλλου
προσώπου.
ι. Κάθε χρήση τιμητικού αξιώματος που κατέχει ο
φαρμακοποιός για προσέλκυση πελατείας.
κ. Κάθε σύμβαση με ασφαλιστικό ταμείο ή νομικά
πρόσωπα που παρέχουν φαρμακευτική
περίθαλψη με όρους διαφορετικούς από αυτούς
που έχουν αποδεχθεί ο Π.Φ.Σ. και ο
φαρμακευτικός σύλλογος του οποίου είναι μέλος ο
φαρμακοποιός.

